
 1399هزوش هغبلؼبت ارثؼیي  -وبرگزٍُ عالهت 

19کًيید بحران بُداشتی در السامات   
يیژٌ زائریه



 رفغ صَرت زر  19- وٍَیس ثیوبری ثبالی ؽیَع وًٌَی ؽزایظ ثِ تَجِ بث

 یب ٍ زاذل زر ارثؼیي راّپیوبیی ٍیضُ ذبؿ هحسٍزیت ّبی اػوبل ثب هوٌَػیت،

  ،هٌظَر ثسیي .گززز ثزگشار هذّجی هٌبعجت ّبی زیگز ٍ وؾَر ذبرج

 ٍ زرهبى ثْساؽت، ٍسارت عَی اس عالهت حَسُ زر پیؾگیزاًِ زعتَرالؼول ّبی

 اًتمبل سًجیزُ لغغ هَجت آًْب رػبیت وِ اعت تسٍیي ؽسُ پشؽىی، آهَسػ

 ٍ تجوؼبت زیگز ٍ ارثؼیي ثب هزتجظ هزاعن اًجبم سهبى زر وزًٍب ثیوبری

 .هی گززز هؼٌَی راّپیوبیی ّبی

از حضًر افراد زیر در راَپیمایی اربعیه بٍ مماوعت  
 19-کًيیددلیل خطر باال در صًرت ابتال بٍ بیماری 

افرادی با بیماری  –گريٌ الف 
ٍ ای  :زمیى

ػزٍلی –للجی 

فؾبرذَى 

زیبثت 

تٌفغی 

 (ّوَزیبلیش)ولیَی 

BMI  40ثبالی 

 

 :ایمىی وقص با بیماران -ب گريٌ 

 زرهبى ثب وَرتیىَاعتزٍئیس ثب همسار زارٍییی ثییؼ اس   تحت

 هیلی گزم پززًیشٍلَى زر رٍسثِ هست ثیؼ اس زٍ ّفتِ 12/5

ؽیوی زرهبًی 

ثسذیوی ّب 

پیًَس اػضبء 

 



 می شًدبُداشت دست بٍ دي طریق اوجام رعایت 
 

Hand Rub:  زرصس 70اعتفبزُ اس هحلَل ضسػفًَی وٌٌسُ ثب پبیِ الىل ضسػفًَی وززى زعت ثب 

Hand wash : ٍ صبثَىؽغتؾَ زعت ثب آة 

 ٌيضًح آلًد ٍ صحیح زعت ّب ثب آة ٍ صبثَى هبیغ ٍ یب اعتفبزُ اس ؽغتي ، وباشىداگر دست َا ب

 .الىلهحلَل ّبی ضسػفًَی وٌٌسُ ثب پبیِ 

ِ ٍضَح آلَزُ ثبؽٌس صزفبً ثبیس ؽغتؾَی صحیح زعت ثب اعتفبزُ اس آة ٍ صبثَى اًجبم  اگز زعت ّب ث

 :گززز هبًٌس هَارز سیز

 ِ(.اس لوظ چؾن ّب، زّبى ٍ ثیٌی ثب زعت آلَزُ ذَززاری گززز)ثؼس اس عزفِ، ػغغ 

ثؼس اس تویش وززى ثیٌی 

لجل اس غذا ذَرزى 

لجل ٍ ثؼس اس اعتفبزُ اس عزٍیظ ثْساؽتی 

      ثؼس اس توبط ثب حیَاًبت ٍ هحصَالت حیَاًی، تویبط ثیب هیسفَع حیَاًیبت ٍ عیبیز

 پغوبًسّبی آى ّب

 :رػبیت ثْساؽت زعت



 رٍػ صحیح ؽغتؾَی زعت



رٍػ صحیح اعتفبزُ اس هحلَل ضسػفًَی وٌٌسُ زعت 
 زرصس 70ثب پبیِ الىل 

 



اصَل ذَز هزالجتی ٍ رٍػ ّبی حفبظت زر ثزاثز 

 ٍیضُ سائزیي 19ثیوبری وٍَیس 

اس عزیك توبط ًشزیه ٍ ریش لغزات ثیي افیزاز   19ثز اعبط ؽَاّس هَجَز، ٍیزٍط وٍَیس 

افزازی وِ زر توبط ًشزیه ثب ثیوبراى هجتالثِ وزًٍیب  . هٌتؾز هی ؽَز ٍ اًتمبل َّاثزز ًسارز

رٍػ ّیبی  . ّغتٌس یب اس ایي ثیوبراى هزالجت هی وٌٌس، زر هؼزض ثیؾتزیي ذغز اثتال ّغتٌس

ِ وٌٌسگبى ذیسهبت ٍ   ِ ػٌَاى الساهبت ولیسی ّن زر عغح ارائ پیؾگیزی ٍ وبّؼ آلَزگی، ث

هؤثزتزیي رٍػ ّبی پیؾگیزی زر عغح جبهؼیِ ؽیبهل   . ّن زر عغح جبهؼِ هغزح هی ؽًَس

 :هَارز سیز هی ؽَز

ثزای هزالجت اس ذَز ٍ زیگزاى ًىبت ثْساؽت فززی را رػبیت ًوبییس. 

  الشاهی اعت« حتی عبلن ٍ ثسٍى ػالهت»پَؽیسى هبعه ثزای ولیِ افزاز 

  ؽسُ، ذَززاری ًوبییس ُ ُ ؽسُ را زر )اس زعت سزى ثِ هبعه اعتفبز هبعه اعتفبز

جیت ٍ ویف ذَز لزار ًسّیس، هبعه را زر ًبیلَى گذاؽتِ ٍ زر عغل سثبلیِ زرة  

 )زار ثیٌساسیس

      ٌّگبم عزفِ یب ػغغِ زّبى ٍ ثیٌی ذَز را ثب زعیتوبل ییب آرًیم ذوییسُ ذیَز

ایي ػول هبًغ پزتبة لغزات آلَزُ ثز رٍی صَرت عبیز افزاز یب عغَح . ثپَؽبًیس

 .ٍ آلَزگی آى ّب هی ؽَز ٍ چزذِ اًتمبل ثیوبری را لغغ هی وٌس

ؽسُ زر هحیظ ذَززاری وٌیس ُ  .اس رّب وززى زعتوبل وبغذی ّبی اعتفبز

زعتوبل را پظ اس اعتفبزُ فَراً زرٍى یه عغل سثبلِ زرثغتِ ثیٌساسیس. 

 ّبی ثیوبری وَیس ِ ّغتیس اس ارتجبط ثب عبیزیي ذَززاری  19سهبًی وِ زارای ًؾبً

 .وٌیس

 تت ، گلَزرز، عزفِ ٍ ) زارز 19اس توبط ًشزیه ثب ّز وظ وِ ػالئن ثیوبری وَیس

 .ذَززاری وٌیس....( 



تلفي گَؽی هبًٌس) ّغتٌس زعت ّب ثب هىزر توبط هؼزض زر وِ را اؽیبیی ٍ عغَح  

ِ ّب اس اعتفبزُ ثب را (... ٍ آعبًغَر زووِ ّب،زعتگیزُ ّوزاُ، ِ ّبی یب افؾبً  پبرچ

 حغبط عغَح ثزای ٍ ٍایتىظ همبٍم عغَح ثزای) ضسػفًَی وٌٌسُ هَاز ثِ آغؾتِ

ِ صَرت (زرجِ 70 الىل  .وٌیس ضسػفًَی ٍ تویش هىزر ث

وٌیس پزّیش ػوَهی هىبى ّبی زر زّبى آة اًساذتي اس. 

وٌیس ذَززاری زّبى ٍ ثیٌی چؾن ّب، ثب ًؾسُ ؽغتِ زعت ّبی توبط اس. 

ًوبییس ذَززاری زیگزاى ثب رٍثَعی ٍ زازى زعت اس. 

ًوبییس ذَززاری هتجزوِ ثمبع ًوَزى لوظ ٍ ثَعیسى اس. 

وٌیس ذَززاری ػوَهی اهبوي زر حضَر اس ثیوبری ػالئن ثزٍس ٌّگبم. 

ثِ عزیغ زاریس، تٌفظ زر هؾىلی ّزگًَِ یب ٍ گلَزرز ًفظ، تٌگی عزفِ، تت، اگز 

 .ًوبییس هزاجؼِ پشؽه

ًوبییس هحسٍز را ؽلَؽ اهبوي زر حضَر اهىبى، حس تب. 

ُهىبًیىی، ذغزات ثزاثز زر حفبظت ثزای هگز ًوی ؽَز، تَصیِ زعتىؼ اس اعتفبز  

 .زّس رخ ذؾي ٍ سثز عغَح زعت وبری ٌّگبم اعت هوىي وِ هَارزی هبًٌس

وٌیس اجتٌبة ًؾسُ پرتِ یب ذبم حیَاًی هحصَالت هصزف اس. 

لوظ ثِ هججَر زرصَرتی وِ ٍ وٌیس اجتٌبة ٍحؾی ٍ اّلی حیَاًبت ثب توبط اس 

  اعتفبزُ هحبفظ هبعه ٍ زعتىؼ رٍپَػ، اس ثَزیس، حیَاًی هحصَالت ٍ حیَاًبت

 .وٌیس



غذایی زر پیؾگیزی اس ثْساؽت 
 ٍیضُ سائزیي( COVID-19  )ثیوبری 

ثب تغذیِ صیحیح ٍ تمَییت عیغیتن ایوٌیی هیی تیَاى ثیِ پیؾیگیزی اس اثیتالی ثیِ           

رػبیت زعتَرات سیز زر ؽزایظ ذیبؿ ثیِ افیشایؼ     .ووه وزز( COVID-19  )ثیوبری 

 :لسرت ایوٌی ثسى ووه هی وٌس

هٌظَر ِ ُ ّب اًَاع ؽبهل ث ٍیتبهیي هٌبثغ اس رٍساًِ ثسى ایوٌی عغح افشایؼ ث  هبًٌس هیَ

ُ ّب).وٌیس اعتفبزُ ویَی هزوجبت،  ذَرزى اس تزجیحبً .(ثؾَییس ذَة هصزف اس لجل را هیَ

 . ًوبییس پزّیش ذبم عجشی ّبی ٍ عبالز

اعتفبزُ غذا ثب ّوزاُ رٍساًِ یسهی تَاً اعت ث ٍیتبهیي حبٍی ذبم پیبس ایي وِ ثِ تَجِ ثب  

 .ؽَز

وٌیس اعتفبزُ اعت ث ٍیتبهیي تزویجبت حبٍی وِ آػ یب عَح اس. 

ّب اًَاع ؽَر، تٌمالت اًَاع هبًٌس ؽَر ٍ چزة غذاّبی ذَرزى اس ٍ  عَعیظ اًَاع ٍ وٌغز

 .وٌیس ذَززاری ثسى ایوٌی عیغتن تحزیه زلیل ثِ وبلجبط ٍ

ثِ (ترن هزؽ سرزُ ٍ لجٌیبت چزة، هبّی ّبی) ز ٍیتبهیي حبٍی غذایی هٌبثغ هصزف ثب 

 .وٌیس ووه ثسى ایوٌی عغح افشایؼ

رٍی ٍ آّي ای، آ، ٍیتبهیي حبٍی غذایی هٌبثغ اس رٍساًِ ثسى ایوٌی عیغتن تمَیت جْت 

ُ ّبی ترن هزؽ، هبّی، هزؽ لزهش، گَؽت)  .وٌیس اعتفبزُ (حجَثبت ٍ ذؾه ٍ تبسُ هیَ



 ًِّب، ؽیز ٍ لجٌیبت، رٍسا ُ اس هٌبثغ غذایی ٍیتبهیي ّبی گزٍُ ة هبًٌس اًَاع هیَ

اًَاع گَؽت ّب ٍ سرزُ ترن هزؽ، غالت عجَط زار، حجَثبت هبًٌس ًرَز ٍ لَثییب،  

جْیت ارتمیبی عیغیتن    ( پغتِ، گززٍ، فٌسق، ثبزام)ػسط، ثبلال ٍ لپِ ٍ هغشّب 

ِ زاری تزجیحبً . ایوٌی ثسى اعتفبزُ وٌیس عجشی ّبی ثِ زلیل هؾىل ؽغتؾَ ٍ ًگ

 .اعتفبزُ ًؾَز

 صیَرت رٍساًیِ     8تب  6هصزف ِ لیَاى آة آؽبهیسًی عبلن ٍ یب عبیز هبیؼبت ثی

ِ اًساسُ وبفی ٍ فزاٍاى ثِ حفظ ایوٌیی ثیسى   . تَصیِ هی ؽَز ًَؽیسى هبیؼبت ث

ِ ثٌسی ؽسُ ذَززاری وٌیس.)ووه هی وٌس  (.اس ذَرزى آة ّبی غیز ثغت

  ٍاعغِ تمَیت عیغتن ایوٌی ًمؼ زارًیس ِ گزچِ ثؼضی هَاز غذایی هبًٌس عیز ث

ِ ؽبى تَصیِ ًوی ؽَز  .ثشرگٌوبیی ذبصیت آى ّب ٍ هصزف ثی رٍی

    ُّب ٍ ًَؽیسًی ّبی ؽیزیي ؽسُ ثب ؽىز ٍ هصیزف لٌیس عیبز ِ اس هصزف ًَؽبث

ُ ّبی عجیؼی هبًٌس ػغل وِ ّن ذبصیت . اجتٌبة وٌیس تزجیحبً ثبیس اس ؽیزیي وٌٌس

وؾیوؼ  )تمَیت عیغتن ایوٌی زارز ٍ ّن زر هْبر عزفِ هؤثز اعت ٍ ییب هیَیش   

 .وِ ذبصیت ضسالتْبثی زارز اعتفبزُ وزز( لزهش

ؽسُ ٍ تزجیحبً زاؽ را اعتفبزُ ًوبییس ِ  .هَاز غذایی پرت

   ُزعیتی  )اس هصزف آة هیَُ، ؽزثت، ؽیز، زٍؽ ٍ هبعت ّیبی غیزپبعیتَریش– 

 .جسا پزّیش ًوبییس( هحلی

اس لیَاى ٍ لبؽك ؽرصی اعتفبزُ ًوبییس. 



 ثٌسی ؽسُ عبلن ٍ زارای هْز تأییس ٍسارت ثْساؽت اعتفبزُ ًوبییسآة اس ِ  .ثغت

    زرصَرتی وِ ثغزی آة زر ظزف ّبی ید ؽٌبٍر اعت، لجیل اس هصیزف، ثغیزی را

 .ذؾه ٍ ضسػفًَی وٌیس ثؼس زرة ثغزی را ثبسوٌیس ٍ هصزف ًوبییس

  وؾی لبثیل ِ زر صَرت ػسم زعتزعی ثِ آة زاذل ثغزی یه ثبرهصزف، اس آة لَل

ؽزة یب آة جَؽیسُ یب گٌسسزایی ؽسُ زر لیَاى ؽرصی یب لیَاى ییه ثبرهصیزف   

 .اعتفبزُ ًوبییس

ٍ ّب ُ ثِ تبثلَّبی ... پیؼ اس اعتفبزُ اس آة آؽبهیسًی زر اهبوي ػوَهی، وٌبر جبز

 .ّؾسارزٌّسُ آى زلت ًوبییس

آة را فمظ اس هٌبثغ هغوئي تْیِ ًوبییس. 

 ّب ٍ رٍزذبًِ ذَززاری وٌیس ٍ آة هصزفی ذَز ِ اس هصزف آة ّبی عغحی، چؾو

ِ ّبی آة رعبًی تْیِ وٌیس  را اس هٌبثغ هغوئي ٍ ؽجى

 19وٍَیس   اصَل ثْساؽت آة زر پیؾگیزی اس ثیوبری 



 اعتفبزُ اس هبعه ثزای ولیِ افزاز الشاهی اعت 

 ٍعیلِ  ى ؽسزر صف گزفتي ثلیظ ٍ هَلغ عَار ِ   هتیز  2تیب   1فبصیلِ فیشیىیی    ، ًملیِث
 رػبیت گززز

زرجِ حزارت ٍ عبیز ػالئن زر هغبفزاى زر ثسٍ ٍرٍز وٌتزل ؽَز. 
 اس ٍرٍز افزاز زارای ػالئن هؾىَن هوبًؼت گززز. 
  ِزرصَرتی وِ هَاجِْ ثب افزاز هؾىَن یب ثیوبر تب سهبى رعیسى آهجَالًظ یب اًتمبل ثی

ِ زاؽتِ ؽَز  .هزاوش زرهبًی، فزز ثیوبر حتی االهىبى زر یه هىبى جسا اس عبیزیي ًگ
  ،صَرت آًالیي یب ثب اعتفبزُ اس هَثبییل ِ اس زریبفت ٍجِ ًمس پزّیش گززز ٍ پززاذت ّب ث

ِ هٌظَر )اپلیىیؾي ّب ٍ ذَزپززاسّب صَرت گیزز  ثِ حسالل رعبًسى اعتفبزُ اس وبغذ ث
 ...(.جلَگیزی اس اًتؾبر ثیوبری ٍ حذف ثلیظ ٍ 

اس زعت زازى ٍ رٍثَعی وززى ثب یىسیگز پزّیش گززز. 
 هتز جْت پیؾگیزی اس ثزٍس ثیوبری رػبیت گززز 2تب  1فبصلِ فیشیىی. 
 ثْساؽت زعت ثب اعتفبزُ اس آة ٍ صبثَى ٍ یب هَاز ضسػفًَی وٌٌسُ ثز پبیِ الىل اًجبم

 .ؽَز
  ُثِ ّوزاُ زاؽتي ٍعبیل حفبظت فززی اسجولِ هبعه، زعتىؼ ٍ هَاز ضسػفًَی وٌٌس

 .ثز پبیِ الىل تَعظ ولیِ افزاز ضزٍری اعت
   ّبی زرة، ولیسّبی آعبًغَر ٍ ًظبیز آى اس زعیتوبل وبغیذی ُ ثزای توبط ثب زعتگیز

 .اعتفبزُ گززز
زرصیَرتی ویِ   . ی اعیت اعتفبزُ اس زعتوبل وبغذی ٌّگبم ػغغِ یب عزفِ وززى الشاه

 ).زعتوبل ٍجَز ًساؽت اس لغوت زاذلی آرًم هَلغ عزفِ ٍ ػغغِ اعتفبزُ وٌیس

اس توبط زعت ّب ثب چؾن، زّبى ٍ ثیٌی ذَززاری ؽَز. 
   صیَرت ِ اس ذَرزى غذا زر هحیظ ّبی تب حس اهىبى اجتٌبة وززُ ٍ اس هَاز غذایی ثی

 .وبهالً پرتِ اعتفبزُ ؽَز
 جْت تَسیغ غذا ٍ ًَؽیسًی زر زاذل لغبر، َّاپیوب ٍ اتَثَط اس ظزٍف یه ثبرهصزف

 .هجبس اعتفبزُ گززز
ّب ثبیس پظ اس ّز ثبر اعتفبزُ گٌسسزایی ؽَز ِ  .ٍعبیل ًظبفت هَرزاعتفبزُ زر پبیبً
ّب الشاهی اعت ِ  .زاؽتي وبرت ثْساؽت ثزای ولیِ هتصسیبى هَاز غذایی زر پبیبً
 ّب اعتفبزُ اس ِ  .چبزر ؽرصی وبهالً الشاهی اعتعجبزُ ٍ ، هْززر ًوبسذبً
 ػسم اعتؼوبل زذبًیبت اهزی الشاهی اعت. 

ِ ّبی هغبفزثزی ثْساؽت  الشاهبت  هحیظ زر پبیبً
زر پیؾگیزی اس ( اتَثَطَّاپیوب، لغبر ٍ )

 (COVID-19  )ثیوبری 



 مىبع 

ثغتِ آهَسؽی عالهت ٍیضُ سائزیي ارثؼیي حغیٌی، اٍرصاًظ وؾَر 
    هجوَػِ زعتَرالؼول ّبی هسیزیت تغذییِ زر پیؾیگیزی ٍ وٌتیزل

 COVID -19 ثیوبری
    ( وزًٍیب ٍییزٍط  ) 19 راٌّوبی گیبم زٍم هجیبرسُ ثیب وٍَییس- 

ِ ّیبی   ِ گذاری اجتوبػی ٍ الشاهبت عالهت هحیظ ٍ وبر زر پبیبً فبصل
 (اتَثَطَّاپیوب، لغبر ٍ  )هغبفزثزی
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